
 

 

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

EDITAL“Energia à Educação” - 2022 

 

A ENGIE Brasil Energia lança a 1ª edição do Edital de Projetos de Responsabilidade Social 

“Energia à Educação”, no intuito de mitigar os impactos ocasionados pela pandeia do COVID-

19 às questões educacionais, nos municípios listados no ANEXO I. 

 

1. OBJETIVOS GERAIS 

1.1. O presente Edital tem por objetivo selecionar e apoiar com recursos financeiros projetos e 

ações propostos por pessoas jurídicas ou físicas que tenham por intuito fomentar e 

desenvolver ações relacionadas à educação nos municípios de atuação direta da ENGIE 

Brasil Energia. 

1.2. Serão financiados até 20 (vinte) projetos de apoio à educação curricular e que tenham como 

beneficiários crianças/adolescentes de ensino fundamental e/ou ensino médio, com o 

valor individual máximo de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

1.3. Serão financiados até 10 (dez) projetos de apoio à educação em suas variadas formas, 

podendo atender crianças, adolescentes ou adultos, com o valor individual de até R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). 

 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão concorrer ao edital pessoas jurídicas ou físicas com sede/domicílio ou comprovada 

atuação em um dos municípios listados no ANEXO I. Os proponentes pessoas físicas ou os 

responsáveis pelas pessoas jurídicas deverão ter idade igual ou superior a 18 anos. 

2.2. Proponentes que sejam apoiados por outras empresas privadas, órgãos públicos, entidades 

sem fins lucrativos, agências de fomento, dentre outros, poderão se inscrever, sem qualquer 

impedimento, entretanto, as atividades a serem eventualmente contempladas com os 

recursos deste Edital devem ser claras e passíveis de verificação por parte da ENGIE Brasil 

Energia, não se sobrepondo às outras atividades já apoiadas por terceiros. 

2.3. Não serão considerados no processo de seleção contemplado por este Edital os proponentes 

que, ao exclusivo critério da ENGIE Brasil Energia, se enquadrem em um ou mais dos 

critérios abaixo: 

 

a) sejam desenvolvidos por pessoas jurídicas de direito público interno (a União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, as autarquias e as demais 

entidades de caráter público criadas por lei); 



 

 

b) sejam desenvolvidos por serviços sociais autônomos (por exemplo, do Sistema “S”  

      (SENAI, SESI, SESC, SESI, SEBRAE); 

c) beneficiem órgãos públicos (previsão de aquisição de bens materiais ou benfeitorias 

em equipamentos e espaços públicos); 

d) coloquem em risco ou prejudiquem a imagem da ENGIE Brasil Energia; 

e) sejam desenvolvidos por instituição que explore o trabalho infantil, escravo ou 

degradante; 

f) incitem qualquer forma de violência; 

g) causem ou possam vir a causar impacto negativo ao meio ambiente; 

h) cuja instituição ou o Projeto evidencie discriminação racial, de credo, de orientação 

sexual ou preconceito de qualquer natureza; 

i) tenham caráter religioso-doutrinário; 

j) tenham caráter político-partidário; 

k) tenham caráter sindical ou classista (iniciativas que tenham como objetivo organizar, 

representar e dirigir a luta dos trabalhadores, na defesa dos seus interesses imediatos 

e históricos); 

l) sejam desenvolvidos por instituições que tenham, em seus órgãos de administração 

(Diretoria), empregados da ENGIE Brasil Energia ou de suas subsidiárias, 

controladas e empresas onde possui participação societária e/ou de seus parentes de 

2º grau (pais, irmãos, filhos e cônjuges); 

m) sejam desenvolvidos por integrantes da Comissões Avaliadoras do Edital e/ou de seus 

parentes de 2º grau (pais, irmãos, filhos e cônjuges). 

 

3. DAS PROPOSTAS 

3.1. As propostas devem ter como focos principais a ATRAÇÃO/RETENÇÃO DE ALUNOS NO 

AMBIENTE ESCOLAR ou o DESENVOLVIMENTO DE NOVAS COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES  PARA PROFESSORES E/OU ALUNOS, sendo que os recursos solicitados 

poderão ser utilizados nos seguintes  itens de despesa: 

a) Aquisição de equipamentos; 

b) Aquisição de insumos/materiais; 

c) Construção/reforma; 

d) Treinamento/Qualificação; 

e) Serviços de Terceiros e; 

f) Outras despesas, desde que devidamente justificadas e relacionadas à proposta. 

3.2. A proposta poderá ser desenvolvido na própria instituição proponente, caso exista, ou em  

qualquer espaço físico público ou privado, desde que comprovada a devida autorização, 

quando necessário. 

3.3. A proposta deverá ser executada em até 12 (doze) meses, contados do recebimento do 

apoio financeiro. 

 



 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. O período de inscrição das propostas inicia-se em 28 de outubro de 2021, às 18h (horário de 

Brasília) e se encerra no   dia 12 de novembro de 2021, às 18h (horário de Brasília). O prazo 

poderá ser prorrogado a qualquer tempo por determinação da ENGIE Brasil Energia. 

4.2. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada através da Plataforma “PROSAS”. O link de 

acesso a este Regulamento, bem como à plataforma estarão disponíveis no site 

www.engie.com.br/editaleducacao.  

4.3. Para acessar a plataforma “PROSAS”, devem ser utilizados os navegadores Google Chrome, 

Firefox ou Internet Explorer v.11. 

4.4. A inscrição somente será efetivada mediante o preenchimento de todas as perguntas e 

declarações contidas na plataforma “PROSAS” e encaminhamento de documentos de 

habilitação descritos nos item 5.7 e 5.8 deste documento. 

4.5. O proponente declara conhecer e pautar suas condutas no “Código de Ética” da ENGIE 

Brasil Energia,                         disponível no Anexo II deste Edital. 

4.6. A documentação de habilitação necessária para as pessoas jurídicas compreende: 

• Cópia do cartão de CNPJ; 

• Cópia do contrato/estatuto social; 

• Cópia do CPF do responsável; 

• Comprovante de endereço do responsável. 

 

Importante: propostas vencedoras, cujos proponentes sejam entidades públicas (escolas, 

fundações, etc), terão repasse realizado através de entidades privadas parceiras, como  

Associações de Pais e Professores (APPs) ou outras organizações vinculadas. 

 

4.7. A documentação de habilitação necessária para as pessoas físicas compreende: 

• Cópia do CPF do responsável; 

• Comprovante de endereço do responsável. 

 

4.9. A ENGIE Brasil Energia se reserva ao direito de solicitar, a qualquer tempo, documentos       

adicionais do proponente, caso identifique ser necessário. 

4.10. A não apresentação de quaisquer documentos, declarações ou informações necessárias a 

este Edital, poderá acarretar a desclassificação do proponente, a critério da ENGIE Brasil 

Energia. 

4.11. A ENGIE Brasil Energia não se responsabiliza por problemas de conexão de internet e 

outros problemas técnicos não relacionados ao funcionamento da plataforma de inscrição, 

http://www.engie.com.br/editaleducacao


 

 

que não permitam a conclusão da inscrição do Projeto no prazo previsto no Edital. 

4.12. As despesas com eventuais emissões de documentos para a participação neste Edital são 

de exclusiva responsabilidade dos candidatos a proponentes. 

4.13. Não serão aceitas ou analisadas propostas entregues fora do prazo estabelecido no item 

4.2 deste Edital. 

 

5. DAS FASES DO EDITAL 

5.1. A escolha das propostas será composta das seguintes fases: 

 

a) Primeira Fase (Eliminatória) – Análise Documental: verificação de conformidade e 

compatibilidade do proponente participante e respectiva proposta inscrita com os 

requisitos e especificações constantes neste Edital, bem como a validação de todos os 

documentos exigidos nos itens 4.7 e 4.8. 

 

b) Segunda Fase (Classificatória) – Análise Técnica: todas as propostas serão analisadas 

pela Comissão Avaliadora Local, considerando os seguintes critérios orientadores: 

 

• PÚBLICO E IMPACTO/BENEFÍCIO: a proposta identifica claramente o perfil do 

público atendido e quais os impactos/benefícios esperados; 

• VIABILIDADE/CONTINUIDADE : é possível identificar que os benefícios habilitados 

pelas propostas se manterão, mesmo após o aporte financeiro  deste edital. Há 

sinalização de outros parceiros (atuais ou futuros); 

• COMBATE À EVASÃO ESCOLAR: a proposta elenca claramente ações que 

impactarão positivamente na atração e retenção de alunos no ambiente escolar; 

• HABILIDADES E COMPETÊNCIAS: a proposta elenca claramente ações 

relacionadas à aquisição de novas habilidades e competências, por professores 

e/ou alunos; 

• SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE: o proposta contribui de alguma forma 

forma para a melhoria das condições do meio ambiente e tem relação positiva com 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

• COMUNIDADE: há sinais de engajamento da comunidade (escolar e geral) com a 

proposta submetida, aumentando as chances de êxito. 

 

c) Terceira Fase (Classificatória) – Análise Técnica: todas as propostas serão analisada pela 

Comissão Avaliadora Nacional, considerando os mesmos critérios orientadores da fase 



 

 

anterior. 

 

6. DOS CRITÉRIOS E AVALIAÇÃO 

6.1. Para cada Regional e/ou usina será formada uma Comissão Avaliadora Local, 

responsável pela primeira avaliação de Projetos. Em fase seguinte, os Projetos serão 

avaliados complementarmente por Comissão Avaliadora Nacional constituída por 

membros do Fórum de Sustentabilidade da ENGIE Brasil Energia e de convidados, 

especialistas e técnicos na área/objeto deste edital. 

6.2. No caso de ocorrer empate na seleção/avaliação final dos Projetos, o desempate será 

dado conforme a avaliação pelas Comissões Avaliadoras Locais, considerando os 

critérios descritos no item 5.1 (b). 

6.3. Não caberá recurso à apuração do resultado da seleção realizada pelas Comissões 

Avaliadoras ou de qualquer fase do processo de pré-seleção das propostas. 

6.4. Havendo desistência de qualquer proposta selecionada, caberá à ENGIE Brasil 

Energia analisar a viabilidade de substituição das propostas desistentes. Por questões 

administrativas a substituição poderá não ocorrer. 

6.5. O resultado final da seleção será divulgado na plataforma PROSAS em área específica 

a este edital. 

6.6. A pontuação final de cada proposta não será divulgada, servindo tão somente para o 

controle interno da ENGIE Brasil Energia e das Comissões Avaliadoras. Também não 

serão fornecidas informações individualizadas do motivo da desclassificação da 

proposta em quaisquer fases de seleção. 

6.7. Na hipótese de ser identificada fraude em quaisquer das etapas de seleção ou até 

mesmo após a seleção, as propostas beneficiadas por tais ações serão 

desclassificados ou poderão ter a parceria rescindida unilateralmente pela ENGIE 

Brasil Energia. 

 

 

7. DA SELEÇÃO 

7.1. A ENGIE Brasil Energia designará uma Comissão Avaliadora Local para cada uma das 09 

(nove) regiões e uma Comissão Avaliadora Nacional vinculada à sede da ENGIE Brasil 

Energia (Florianópolis/SC), contempladas neste Edital, a qual competirá a condução das 

fases de seleção das propostas. As Comissões Avaliadoras serão formadas por profissionais 

da iniciativa privada  (inclusive, empregados da ENGIE Brasil Energia), poder público e/ou 

do terceiro setor dos municípios contemplados por este Edital. A ENGIE Brasil Energia 

poderá, também, a seu exclusivo critério, convidar ou contratar profissionais para participar 



 

 

de quaisquer das fases de seleção das propostas. 

7.2. A participação nas Comissões Avaliadoras deverá ser imparcial, sendo vedado participar 

dessas Comissões qualquer pessoa que: I. Tenha participado ou colaborado na elaboração 

ou desenvolvimento das propostas inscritas; II. Tenha parentesco (pais, irmãos, filhos e 

cônjuges) com os participantes e/ou com seus representantes legais; III. Esteja litigando 

judicial ou administrativamente com os participantes e/ou com seus representantes legais. 

 

 

8. DO CRONOGRAMA 

8.1. Os prazos de cada etapa deste Edital estão previstos no quadro abaixo, podendo ser 

alterados a qualquer tempo, a critério da ENGIE Brasil Energia. A divulgação das referidas 

alterações será  feita no site www.engie.com.br/editaleducacao. Caso estas alterações 

ocorram após a fase de inscrição, serão informadas diretamente às instituições participantes, 

através de e-mail informado no formulário de inscrição. 

 

• 28/10 a 12/11/2021 - Período de inscrições;  

• 13/11 a 15/11/21 - Seleção regional; 

• 16/11 a 19/11/2021 - Seleção nacional;  

• 22/11/2021 - Divulgação das propostas selecionadas; 

• 24/11/2021 - Encontro virtual de orientação sobre execução e prestação de contas; 

• Até 20/12/2021 - Repasse de recursos para os proponentes vencedores. 

8.2. É obrigatória a participação de ao menos 1 (um) representante de cada proposta 

selecionada, tanto no  evento virtual de apresentação das propostas selecionadas, como no 

encontro virtual de orientação sobre execução e prestação de contas. 

 

 

9. DO APOIO AOS PROJETOS SELECIONADOS 

9.1. A ENGIE Brasil Energia se reserva ao direito de solicitar aos proponentes o ajuste da das 

propostas selecionadas, de forma a dar o máximo de transparência possível sobre atividades 

onde os recursos serão utilizados. 

9.2. A ENGIE Brasil Energia celebrará um termo de doação com as proponentes selecionados. 

9.3. O apoio financeiro se dará em parcela única, em até 30 (trinta) dias, após a efetivação dos 

termos de doação. O apoio será realizado por meio de depósito bancário, em conta corrente 

da pessoa jurídica selecionada ou no caso de pessoa física, em conta corrente de instituição 

incubadora, conforme detalhado no item abaixo. 

9.4. A conta corrente para recebimento do apoio financeiro deverá estar em nome da pessoa 

jurídica selecionada. No caso da selecionada ser uma pessoa física, se fez necessário que 

http://www.engie.com.br/editaleducacao


 

 

o apoio financeiro seja efetivado por meio de uma instituição denominada incubadora, 

indicada pela premiada. A ENGIE Brasil Energia se reserva ao direito de avaliar casos 

específicos de repasse financeiro, atendendo as regras da Política de Responsabilidade 

Social Corporativa da ENGIE Brasil Energia. 

9.5. A ENGIE Brasil Energia não se responsabiliza por atrasos no prazo acima mencionado, 

quando ocasionados por inconsistências apresentadas na documentação encaminhada pela 

respectiva pessoa física ou instituição participante, que eventualmente não tiverem sido 

identificadas no decorrer do processo de análise dos Projetos inscritos. 

9.6. Em caso de inconsistência documental, o proponente será notificado pela ENGIE Brasil 

Energia e terão  o prazo de 10 (dez) dias úteis para regularizar sua situação. Caso o 

problema em questão não seja sanado no prazo estabelecido, a instituição será 

desclassificada, deixando, assim, de fazer jus ao recebimento do recurso financeiro previsto 

no Edital. 

9.7. As instituições cujas propostas forem selecionados deverão apresentar os relatórios de 

prestação de contas parciais de 60 (sessenta) em 60 (sessenta) dias e o relatório final de 

prestação de contas até 30 (trinta) após a finalização do Projeto. 

9.8. No momento da execução das propostas, caso haja qualquer alteração nos valores dos 

itens/serviços apresentados na submissão, a instituição ou pessoa física deverá informar 

tais alterações previamente à ENGIE Brasil Energia, obtendo sua anuência por escrito. 

9.9. A ENGIE Brasil Energia terão até 20 (vinte) dias, contados a partir do comunicado da(o) 

responsável pela proposta, para responder a solicitação, seja seu parecer favorável (ou não) 

e poderá a qualquer tempo pedir mais esclarecimentos acerca do que está sendo pedido, 

sendo acrescido mais 05 (cinco) dias corridos para que a(o) responsável possa esclarecer 

tais dúvidas. 

9.10. As pessoas jurídicas ou pessoas físicas que não apresentarem a prestação de contas 

poderão ser inabilitadas para participar de editais futuros da ENGIE Brasil Energia, bem 

como de celebrar contratos e parcerias com empresas do Grupo, sem prejuízo da adoção 

de medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

9.11. A ENGIE Brasil Energia se reserva ao direito de solicitar, durante a vigência do 

instrumento jurídico celebrado com as instituições selecionadas, informações sobre o 

andamento das ações e o uso dos recursos. 

9.12. Caso estejam previstas atividades de comunicação e divulgação das propostas, os a 

ENGIE Brasil Energia deverá ser divulgada como APOIADORA, sendo que o material 

publicitário produzido deverá ser previamente aprovado por escrito pela área de 

Comunicação da ENGIE Brasil Energia. 

 

 



 

 

10. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

10.1. Para possibilitar a individualizaçao do cadastro das proponentes, os seguintes dados 

pessoais serão tratados pela ENGIE Brasil Energia: Nome ou razão social, CPF ou CNPJ, 

endereço, responsável legal (nome, CPF e endereço) quado se tratar de proponente pessoa 

jurídica e contatos (telefone e e-mail). 

10.2. Serão observadas, nos termos deste Edital, todas as obrigações impostas de acordo com 

as diretrizes estabelecidas nas “Leis de Proteção de Dados Pessoais” que, para fins desta 

cláusula, significam todas as leis, regras, regulamentos, ordens, decretos, orientações 

normativas e autoregulamentações aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem 

limitação, a Lei nº 13.709/2018 (“LGPD”). 

10.3. A proponente pode se recusar a submeter Dados Pessoais a ENGIE Brasil Energia No 

entanto, como os Dados Pessoais acima mencionados são necessários para cumprimento 

de requisitos do edital, não será possível a participação da proponente. 

10.4. Em caso de dúvidas sobre o tratamento dos Dados Pessoais, o titular poderá entrar em 

contato com o time de Privacidade da ENGIE Brasil Energia por meio do endereço 

privacidade.brcorp@engie.com. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. As principais questões e respectivas respostas relativas ao presente Edital estarão 

disponíveis no documento “Perguntas frequentes” disponíveis no site 

www.engie.com.br/editaleducacao. 

11.2. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas sobre o Edital, o proponente poderá 

acessar o chat da plataforma Prosas, com funcionamento de segunda-feira a sexta- feira, 

das 09h às 17h. 

11.3. Não serão respondidas questões que possam caracterizar análise prévia das propostas, 

privilégio ou vantagem indevida em relação às outras propostas inscritas. 

11.4. Todas as notícias e informações a respeito do Projeto e Regulamento serão divulgadas 

no site www.engie.com.br/editaleducacao 

11.5. As Comissões Avaliadoras Locais e a Comissão Avaliadora Nacional serão responsáveis 

por avaliar eventuais situações não previstas no presente Edital. 

11.6. As Comissões Avaliadoras Locais e a Comissão Avaliadora Nacional poderão avaliar, 

decidir e deliberar sobre premiações extraordinárias a propostas não previstos neste 

regulamento, enquadrados numa categoria especial nomeada “Destaques”. 

11.7. A ENGIE Brasil Energia realizará o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização de 

todos os atos do presente Edital, podendo tomar providências cabíveis, a qualquer tempo, 

mailto:privacidade.brcorp@engie.com
http://www.engie.com.br/editaleducacao
http://www.engie.com.br/editaleducacao


 

 

em caso de constatação de eventuais irregularidades. Poderão ser fornecidos 

atestados/certificados de participação às instituições que forem contempladas com seus 

Projetos. Para isto, a instituição ou pessoal física deverá fazer solicitação formal à ENGIE 

Brasil Energia, através do e-mail editaleducacao@engie.com.  

11.8. O descumprimento das obrigações previstas neste Edital e/ou eventuais irregularidades 

relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, poderão ensejar 

a imediata desclassificação do Projeto inscrito. 

11.9. O proponente assume total responsabilidade pela veracidade das informações e 

documentos encaminhados para o 1ª edição do Edital de Projetos de Responsabilidade 

Social “Energia à Educação”, sendo responsável por todo e qualquer ato ou omissão que 

possa gerar responsabilidade de natureza civil e/ou criminal, com expressa exclusão de toda 

a responsabilidade da ENGIE Brasil Energia, ainda que subsidiária, arcando com todos os 

custos, indenizações e compensações decorrentes de sua responsabilidade. 

11.10. É de responsabilidade exclusiva da instituição proponente ou pessoa física a obtenção  de 

todas as licenças, alvarás e autorizações relacionados a execução das atividades propostas. 

 

 

Florianópolis, 28 de outubro de 2021. 
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ANEXO I – RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS 



MUNICÍPIO ESTADO

Ourolândia BA

Sento Se BA

Umburanas BA

Trairi CE

Cavalcante GO

Colinas do Sul GO

Minaçú GO

Carolina MA

Estreito MA

Indianópolis MG

Nova Ponte MG

Sacramento MG

Uberaba MG

Uberlândia MG

Sonora MS

Itiquira MT

Floresta do araguaia PA

Anapú PA

Paraubebas PA

Pacajá PA

Novo Repartimento PA

Itupiranga PA

Marabá PA

Eldorado dos carajás PA

 Curionópolis PA

 Rio Maria PA

Sapucaia PA

Xinguara PA

Candói PR

Chopinzinho PR

Espigão Alto PR

Foz do Jordão PR

Laranjeiras do Sul PR

Mangueirinha PR

Porto Barreiro PR



Quedas do Iguaçú PR

Rio Bonito do Iguaçú PR

São João PR

São Jorge D'Oeste PR

Saudade do Iguaçú PR

Sulina PR

Virmond PR

União da Vitória PR

Guarapuava PR

São Mateus do Sul PR

Ivaí PR

Campo Largo PR

Ariranha do Ivaí, PR

 Balsa Nova PR

Cândido Abreu PR

Carambeí PR

Castro PR

Cruz Machado PR

Imbituva PR

Ipiranga PR

Irati PR

 Manoel Ribas PR

Palmeira PR

Paula Freitas PR

Paulo Frontin PR

Pinhão PR

Pitanga PR

 Ponta Grossa PR

Porto Amazonas PR

 Prudentópolis PR

 Reserva PR

 São José do Triunfo PR

 Teixeira Soares PR

 Turvo PR

Assu RN

Aratiba RS



Barracão RS

Campinas do Sul RS

Candiota RS

Cruzaltense RS

Entre Rios do Sul RS

Esmeralda RS

Hulha Negra RS

Jacutinga RS

Machadinho RS

Marcelino Ramos RS

Mariano Moro RS

Maximiliano de Almeida RS

Pinhal da Serra RS

Pontão RS

Quatro Irmãos RS

Ronda Alta RS

Severiano de Almeida RS

Três Palmeiras RS

Trindade do Sul RS

Alto Bela Vista SC

Anita Garibaldi SC

Arabutã SC

Biguaçu SC

Campos Novos SC

Capinzal SC

Capivari de Baixo SC

Celso Ramos SC

Concórdia SC

Florianópolis SC

Ipira SC

Itá SC

Lages SC

Laguna SC

Palhoça SC

Peritiba SC

Pescaria Brava SC



Piratuba SC

São José SC

Santo Amaro da Imperatriz SC

Tubarão SC

Zortea SC

Pirassununga SP

Pitangueiras SP

Porto Ferreira SP

Rifaina SP

Santa Cruz das Palmeiras SP

Pedregulho SP

Babaçulandia TO

Barra de Ouro TO

Darcinópolis TO

Filadélfia TO

Goiatins TO

Itapiratins TO

Palmeirante TO

Palmeiras do Tocantins TO

Palmeirópolis TO

Paranã TO

São Salvador do Tocantins TO

Guaraí TO

Araguaína TO

Arapoema TO

Bernardo Sayão TO

Colmeia TO

Tabocão TO

Miranorte TO

Miracema do Tocantins TO

Pau D’arco TO

 Pequizeiro TO

 Presidente Kennedy TO

Rio dos Bois TO

Itaporã do Tocantins TO
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2 INTRODUÇÃO — ISABELLE KOCHER, DIRETORA-GERAL DO GRUPO 

ENGIE CÓDIGO DE ÉTICA 
 

 

 

 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 

 

A Ética está presente no dia a dia, direcionando 
nossas ações nas relações profissionais e pessoais. 
Nossa conduta ética é a base que sustenta o 
desenvolvimento e o reconhecimento da ENGIE em 
todos os mercados em que atua.  
 
Essa é a cultura que desejamos compartilhar com 
todos vocês, através destas novas versões do 
Código de Ética e do Guia de Práticas Éticas da 
ENGIE, que foram atualizados para abranger e 
formalizar as melhores práticas de gestão ética. O 
nosso Código de Ética continua com o propósito de 
ser uma declaração pública dos padrões mais 
elevados de ética, transparência, respeito e 
integridade em tudo o que realizamos. 
 
Para cumprir a nossa missão de “oferecer soluções 
inovadoras e sustentáveis em energia e serviços 
para pessoas, empresas e cidades”, não basta 
apenas a declaração formal como estabelecido neste 
documento, mas exige, de todos na ENGIE, um 
engajamento incondicional na execução das nossas 
práticas diárias de trabalho. 
 
A importância destas diretrizes e deste 
comportamento são enfatizados pela Isabelle 
Kocher, Presidente mundial da ENGIE, na 
Introdução deste documento, principalmente quando 
ressalta que “uma empresa sustentável é antes de 
tudo uma empresa ética”.   
 
Pedimos que você faça uma atenta leitura do Código 
de Ética, bem como do Guia de Práticas Éticas, e 
utilize-os como instrumentos de orientação da sua 
conduta profissional diária. Busque esclarecimentos 
sobre eventuais dúvidas ou preocupações com seu 
gerente imediato ou com o responsável por Ética em 
sua entidade e contribua com sugestões para o 
aperfeiçoamento da gestão ética da ENGIE.  
 
Contamos com cada um de vocês para manter a BU 

Brasil aderente aos valores e princípios éticos 
estabelecidos no Código de Ética e no Guia de 
Práticas Éticas da ENGIE. 
 
 
 
Maurício Stolle Bähr Natacha Marly 
Diretor Presidente  Diretora de Ética & Compliance 
ENGIE Brasil  ENGIE Brasil 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
 
 

UMA EMPRESA 
SUSTENTÁVEL 
É UMA EMPRESA 
ÉTICA 

 
 

A ENGIE é uma referência mundial no setor da 
energia. O crescimento responsável é central 
para as áreas de atividades do Grupo 
(produção de eletricidade de baixo carbono, 
redes, soluções para os clientes) que o 
posiciona como um pioneiro para enfrentar os 
principais desafios no novo mundo energético: 
a redução e adaptação às alterações 
climáticas, acesso a uma energia sustentável 
e a utilização racional dos recursos. 

 
Para enfrentar estes desafios, necessitamos 
de uma relação de confiança com todos os 
nossos stakeholders (partes interessadas): 
confiança dos consumidores, das industrias, 
das autoridades públicas, da sociedade civil e 
dos nossos fornecedores, parceiros e clientes. 
 
Construir e preservar esta relação de 
confiança requer uma dupla exigência: a 
apropriação e respeito absoluto, por parte de 
cada colaborador do Grupo, dos nossos 
valores e a da responsabilidade que nos 
incumbe nas decisões que tomamos ou nos 
projetos que empreendemos. Esta exigência 
diária estrutura a nossa identidade em torno 
de uma convicção simples e forte: uma 
empresa sustentável é uma empresa ética. 
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Esta ambição ética, que 
todos compartilhamos, 
requer que cada um seja 
exemplar  

 

 
A nossa política é muito clara: a tolerância zero, 
especialmente contra a fraude e corrupção e total 
compromisso para com o cumprimento das regras éticas 
- aquelas dos países em que operamos e as que 
estabelecemos para nós mesmos. 
Isto requer que cada colaborador leve a sério seu papel 
na construção e proteção da reputação do Grupo, 
atuando em plena conformidade com as leis aplicáveis e 
com os nossos valores e princípios éticos, em todas as 
nossas atividades. 

 
A ética deve estar no centro da gestão das nossas 
atividades cotidianas. Deve difundir-se nas nossas 
práticas de gestão, comerciais e operacionais. A ética 
não diz somente respeito a uma área ou departamento, 
mas diz respeito a cada um de nós. Construímos juntos 
a confiança dos nossos stakeholders (partes 
interessadas), uma importante alavanca de criação de 
valor para o Grupo. 

 
Os princípios estabelecidos pelo presente Código 
incorporam esta ambição ética. Por conseguinte, 
nenhum objetivo de desenvolvimento ou desempenho 
deve ser estabelecido no Grupo ou nas suas entidades 
se a sua realização resultar em qualquer violação 
destes princípios. 

 
Embora o nosso Grupo obtenha força da sua excelência 
operacional, também é igualmente reconhecido pelo seu 
elevado nível de confiabilidade e responsabilidade por 
todos os seus parceiros e clientes. Deste modo, cabe 
cada um de nós mostrar-nos à altura desta confiança, 
tornando a ética no nosso dia-a-dia uma prioridade 
absoluta. 

 
 
O presente Código de 

Ética constitui, com o 

Guia de Práticas Éticas, 

a base que fundamenta o 

conjunto dos referenciais, 

políticas internas e 

códigos de conduta 

adotados pelo Grupo, da 

qual cada um de nós, 

independentemente da 

posição hierárquica, 

entidade ou localização 

geográfica, é o promotor 

e o guardião. 
 

 
Este Código define os 4 

princípios éticos 

fundamentais 

subjacentes em todos 

os compromissos éticos 

da ENGIE, determina o 

seu campo de aplicação 

e apresenta a estrutura 

geral de governança e 

organização da ética e 

conformidade do Grupo. 
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ENGIE CÓDIGO DE ÉTICA 

 

 

 
 

 

1.º PRINCÍPIO 

Agir em 
conformidade com 
as leis e as 
regulamentações 

 
Em todas as circunstâncias, todos os 

colaboradores do Grupo devem cumprir com 

as regulamentações internacionais, nacionais, 

estaduais e locais, assim como com as regras 

de ética profissional relativas às suas 

atividades e com as políticas de ética e 

conformidade do Grupo. 

 
No que diz respeito a estas regras específicas, 

enquanto elemento estruturante da identidade 

do Grupo, todas as entidades devem respeitar 

a sua essência, sem prejuízo das disposições 

obrigatórias dos direitos aplicáveis e dos 

costumes locais. 
 

2.º PRINCÍPIO. 

Comportar-se com 
honestidade e 
promover uma 
cultura de integridade 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os princípios 

éticos 

fundamentais 

da ENGIE 

A honestidade e a integridade devem reger as 
relações comerciais e interpessoais, bem como as 
práticas profissionais diárias. É imprescindível que 
cada um aja com retidão em todas as 
circunstâncias e contribua para promover uma 
cultura honesta e íntegra. Partindo deste princípio, 
o Grupo atribui a máxima importância ao 
comportamento exemplar dos seus colaboradores.  
Na escolha dos seus parceiros, a ENGIE procura 
manter um elevado nível de exigência em matéria 
de honestidade e respeito pelos direitos humanos. 

 
Por conseguinte, a ENGIE incentiva a 

comunicação dos incidentes de ética e nenhum 

colaborador poderá ser punido por ter utilizado, de 

forma responsável e de boa-fé, um dispositivo de 

comunicação destes incidentes ou por ter 

recusado praticar um ato que tenha considerado 

contrário aos princípios éticos do Grupo. 
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3.º PRINCÍPIO 

Ser leal 
 
Para o Grupo, a qualidade de uma relação 

baseia-se na lealdade dos interlocutores, em 

especial na execução dos contratos. Em 

particular, isto requer que honremos os 

compromissos assumidos e não haja promessa 

de qualquer compromisso que o Grupo não possa 

honrar. 

 
Sempre que um colaborador do Grupo se 

comunica com os seus interlocutores, deve 

fazer com boa-fé, com um espírito construtivo, 

respeitador dos interesses de cada um e com a 

intenção de fornecer informações verdadeiras. 

 
O princípio da transparência, que orienta uma empresa 

de grandes dimensões como a ENGIE, não impede o 

cumprimento, por parte dos colaboradores, do sigilo 

comercial, no âmbito das leis aplicáveis. 

 
A ENGIE, que espera que os seus 

colaboradores cumpram com os princípios 

estabelecidos pelo presente Código e 

proporciona, em contrapartida, a proteção 

necessária caso o colaborador seja colocado 

sob suspeita ou acusado de conflito ético, 

desde que tenham agido de boa-fé no âmbito 

das suas funções. 

4.º PRINCÍPIO 

Respeitar os outros 
 
Convencida de que uma empresa sustentável é uma 
empresa que sabe aliar o desenvolvimento econômico 
ao progresso humano, a ENGIE atribui a máxima 
importância aos valores de tolerância e de respeito 
pelos outros, que são impostos a todos os 
colaboradores no exercício das suas atividades 
profissionais e que regem as suas relações com 
qualquer entidade da ENGIE. 

 
O respeito pelos outros implica que cada um seja 

tratado de forma justa, dando igual importância a 

todos. Requer a reciprocidade: todos têm direitos 

que podem exercer, mas também deveres a 

cumprir, para com os outros, a sua entidade, o 

Grupo e a sociedade como um todo. 

 
Este princípio abrange, em particular, o respeito, 

em todas as circunstâncias, dos direitos das 

pessoas, da sua dignidade e singularidade, 

assim como o respeito pelas diferentes culturas. 

Aplica-se igualmente aos bens materiais e 

imateriais pertencentes a terceiros e, de um 

modo geral, à preservação do patrimônio e do 

ambiente-ambiente. 

 
A política do Grupo também orienta a igualdade entre 

homens e mulheres, respeito pela vida privada, 

promoção da diversidade e da luta contra todas as 

formas de discriminação, proteção da saúde e da 

segurança no trabalho e, em especial, prevenção e 

sanção de todas as situações de assédio. 

 
Está na base de todas as políticas internas e 

externas da ENGIE e deve inspirar o modo de 

resolução dos conflitos. 

 
A tolerância, que se traduz pela bondade e abertura 

aos outros, exclui qualquer forma de comportamento 

extremista. 
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ENGIE CÓDIGO DE ÈTICA 
 

 

 

 
 
 
 
 

O CÓDIGO DE ÉTICA 

E OS SEUS 4 PRINCÍPIOS 
APLICAM-SE: 

 
 
 
 
 

 

A todos os colaboradores e 
entidades do Grupo 

 
A ENGIE espera que os seus colaboradores ajam em 
conformidade com os princípios de ética do Grupo, em 
todas as circunstâncias e independentemente da sua 
atividade, do seu nível de responsabilidade e dos seus 
interlocutores. 

 
Trabalhar num ambiente saudável contribui para o bom 
funcionamento do Grupo e para o bem-estar dos 
colaboradores. O Grupo presta assim particular atenção à 
qualidade de vida no trabalho. O respeito e a confiança 
devem orientar as relações entre os trabalhadores, assim 
como o diálogo com os parceiros. 

 
Todos, desde o Conselho de Administração até ao 
colaborador, têm a obrigação de nunca agir de forma a 
suscitar a menor dúvida sobre a ética do Grupo. 

 
Os princípios éticos fundamentais também devem ser 
promovidos pelos colaboradores da ENGIE que integram os 
conselhos de administração ou de supervisão de empresas 
não controladas pelo Grupo. 

 

 

A aplicação 
do Código de 
Ética da 
ENGIE 

Os diretores e gestores da ENGIE são os promotores, por 
excelência, do Código de Ética do Grupo e da sua 
aplicação no dia-a-dia junto dos colaboradores e dos 
stakeholders (partes interessadas). Devem verificar os 
conhecimentos dos seus colaboradores no que diz 
respeito às respectivas obrigações éticas e 
regulamentares, mas, acima de tudo, devem garantir que 
as práticas dos mesmos estejam em conformidade com 
as suas obrigações. 

 
Quando é aplicada uma sanção por violação de obrigações 

éticas e/ou legais, isso é efetuado de acordo com a 

legislação e as práticas locais. 
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Aos clientes e 
stakeholders (partes 
interessadas) do 
Grupo 

 
A ENGIE aplica os seus princípios de ética às suas 
relações com todos os stakeholders dos mercados, 
em especial, os clientes, investidores, parceiros, 
fornecedores, prestadores de serviços e 
subcontratados (incluindo os intermediários ou 
consultores comerciais) ou organizações não 
governamentais (ONG). 

 
O Grupo promove estes princípios junto de todos 

os stakeholders. 

 
No que diz respeito aos clientes, o Grupo atribui a 
máxima importância à satisfação dos mesmos, 
baseada na qualidade dos produtos e serviços, no 
diálogo aberto, na transparência dos procedimentos, 
no cumprimento dos compromissos e das regras da 
concorrência. 

 
Na sua relação com os stakeholders no mercado, os 

colaboradores da ENGIE adotam um comportamento 

leal e demonstram equidade e imparcialidade nas 

negociações. Eles garantem que as preocupações 

éticas dos parceiros, fornecedores, prestadores de 

serviços e subcontratados sejam compatíveis com as 

do Grupo e informam para eles do Código de Ética da 

ENGIE. 

 
O Grupo exige a inclusão nos contratos celebrados 

com os seus parceiros, fornecedores, prestadores 

de serviços e subcontratados de uma cláusula que 

preveja o cumprimento dos compromissos da 

ENGIE em matéria de direitos humanos e de luta 

contra a corrupção pelas partes e pelos seus 

próprios parceiros. O Grupo certifica-se da 

integridade e reputação dos seus parceiros, 

fornecedores, prestadores de serviços e 

subcontratados. 

No que diz respeito à 
sociedade no seu 
conjunto 
 
O Grupo aplica os seus princípios éticos onde quer que 
esteja presente. Exerce as suas atividades, respeitando 
os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. 

 
Socialmente responsável, a ENGIE compromete-

se junto às comunidades nas quais desenvolve as 

suas atividades a respeitar o meio-ambiente e a 

diversidade das culturas e a minimizar o seu 

impacto ecológico. A ENGIE comunica 

abertamente as suas realizações e os seus 

desafios nesta área e coopera com organizações 

não governamentais (ONG) nos setores ambiental 

e humanitário. 
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ENGIE CÓDIGO DE ÉTICA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A governança 
 

O compromisso ético da ENGIE é promovido ao 

mais alto nível do Grupo: o Presidente do Conselho 

de Administração, o Diretor Presidente e o Comitê 

Executivo atribuíram estruturas ao Grupo para tal 

finalidade. 

 
O Comitê de Ética, Meio-ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Conselho de 
Administração da ENGIE garante o cumprimento 
dos valores individuais e coletivos nos quais o 
Grupo baseia a sua ação, o cumprimento das 
regras de conduta que cada colaborador deve 
respeitar e a adequação dos meios de que o 
Grupo dispõe para aplicar as mesmas. 

 
O Comitê de Conformidade da ENGIE, presidida pelo 
Secretário Geral, monitora a aplicação dos 
compromissos de ética assumidos pelo Grupo, 
acompanha as falhas identificadas e certifica-se do 
tratamento adequado das mesmas. 

A sua ação permite dar aos órgãos de 

governança do Grupo e à Direção Geral a 

garantia razoável de que o programa de ética da 

ENGIE é aplicado e controlado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A organização 

da ética e 

conformidade 

do Grupo 

O Departamento de Ética e Conformidade do Grupo 

auxilia na integração da ética na visão, na estratégia, na 

gestão e nas práticas do Grupo. Propõe os textos de 

referência em matéria de ética e conformidade, 

supervisiona a sua aplicação pelas entidades 

operacionais e departamentos funcionais, conduz ações 

de treinamento, recebe os relatórios de incidentes éticos 

e participa nas atividades de controle necessárias 

juntamente com as outras organizações de controle do 

Grupo. 

 
Todos os diretores e correspondentes de ética e 

conformidade das entidades do Grupo estão 

reunidos na respectiva linha funcional de ética e 

conformidade. O Departamento de Ética e 

Conformidade do Grupo é responsável por esta 

linha funcional, fornece as diretrizes e orientações 

necessárias aos seus membros e recebe os 

relatórios e comentários das entidades. 
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O papel do diretor de 
ética & conformidade 

 
Em cada entidade, cujas dimensões e autonomia o 
justifiquem, o Diretor Presidente, de acordo com o 
Departamento de Ética e Conformidade, nomeia um 
diretor de ética & conformidade e garante que são 
dados os recursos humanos e financeiros adequados, 
bem como a autoridade necessária desempenhar a 
sua missão. 

 
O diretor de ética & conformidade participa na 
definição das regras e dos deveres em matéria de 
ética e conformidade e garante o seu respeito dentro 
da entidade. Certifica-se da aplicação do Código de 
Ética e de todos os documentos de referência 
relativos à ética e conformidade no âmbito da sua 
entidade. Contribui para a gestão do risco de ética, 
baseando-se, em especial, na gestão da sua entidade 
e relembrando à mesma a primazia dada pelo Grupo 
à ética e, em particular, à luta contra a corrupção e ao 
respeito pelos direitos humanos. 

 
O diretor de ética & conformidade proporciona ajuda e 
aconselhamento a qualquer colaborador que o 
questione em matéria de ética e garante de que 
nenhuma retaliação ou sanção, seja ela qual for, 
possa ser tomada contra um colaborador que tenha 
utilizado uma ferramenta de comunicação de 
incidentes de ética de forma responsável e boa-fé. 

O controle da 
conformidade 
 
Em matéria de ética e conformidade, a avaliação da 
implementação de medidas insere-se no âmbito de uma 
iniciativa de melhoria contínua. 

 
Neste contexto, o Departamento de Ética e 

Conformidade da ENGIE determina e promove os 

controles de conformidade necessários. Garante a 

realização de auditorias de ética, reportando os 

resultados ao Comitê de Conformidade e, se for o 

caso disso, ao Comitê Executivo do Grupo. 

 
Todos os anos, o procedimento de conformidade 

produz uma avaliação detalhada da implementação 

da Política de Ética nas entidades do Grupo. 

Todos os diretores de ética & conformidade devem 

elaborar um relatório anual relativo às atividades e 

aos progressos realizados pelas respetivas 

entidades em matéria de ética e conformidade, 

aplicando as regras e os procedimentos da ENGIE, 

assim como eventuais ações específicas aplicadas 

pela própria entidade. Este relatório, entregue à 

entidade de nível superior, é acompanhado de 

uma carta de conformidade do Diretor Presidente, 

certificando o seu compromisso com a aplicação 

do programa de ética e conformidade na entidade 

pela qual é responsável. 

 
O Departamento de Ética e Conformidade do Grupo 

garante igualmente que sejam adotadas medidas 

individuais e estruturais no caso de violação ética, 

trabalhando junto a direção da entidade, os 

departamentos locais e as linhas funcionais 

envolvidas. 

 
Todos devem estar atentos a quaisquer informações 

e pequenos sinais que possam indicar um potencial 

caso de violação às regras. Devem informar ao 

Diretor ou Correspondente de Ética & Conformidade 

da entidade e contribuir, se necessário, para a 

realização de revisões e investigações específicas, 

assim como para a aplicação de medidas corretivas. 
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ENGIE CÓDIGO DE ÉTICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ética e conformidade da ENGIE baseia-se em 

3 níveis de documentos de referência: 

 
1. A presente Código de Ética do Grupo e o Guia 

de Práticas Éticas que descreve os métodos de 
aplicação e dá exemplos de situações concretas. 

 
2. Os referenciais que reúnem as políticas e os 

procedimentos utilizados pela ENGIE para 
concretizar a implementação e o 
desenvolvimento da cultura de ética dentro do 
Grupo: o referencial sobre a integridade, o 
referencial sobre os direitos humanos e o 
referencial sobre a gestão da conformidade. 

 
3. Os códigos de conduta que especificam as 

implicações dos compromissos éticos do Grupo 
por categoria ou prática profissional. 

 
Todos os documentos de ética e conformidade 

da ENGIE Brasil estão disponíveis nos websites 

das entidades da ENGIE no Brasil.  

 
 
 
 
 
 

Os documentos de 

referência do Grupo 
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A tradução deste documento pode estar sujeita a 

interpretações. Somente as versões em francês e 

em inglês servem de referência. 

 

Para obter informações, esclarecimento de dúvidas 

ou relatar um incidente sobre ética e conformidade 

no âmbito da BU Brasil: etica.brcorp@engie.com 
 

Para contato com área de ética & conformidade do 

Grupo há dois canais: 

ethics-communication@engie.com - Para obter 

informações ou conselhos.  

ethics@engie.com - Para declarar um incidente 

ético. 

 

Primeira edição: novembro de 2009. 

Reedição: abril de 2012. 

Atualização: novembro de 2016. 

 
 
 
 

Todas as publicações de ética e conformidade do 

Grupo podem ser consultadas no website 

www.engie.com ou solicitadas através do e-mail ethics-

communication@engie.com. 

Concepção e redação:  

Criação gráfica e produção:  

scriptosensu.com 

 
 

Fotos: Havas / Chamussy Laurent, 

Havas / Guibbaud Christophe, Dunouau 

Franck, Neus / Brunet Arnaud. 
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